$ 5. Numerdr f6,r LEF:s styrelse.

Vid

LEF:s

6rsmote L7O52L beslutades att styrelsen framledes skall ha ftiljande sammansattning.

*ordforande; Hans Perfors
tre ordinarie ledamoter; Seppo Kakko,, Elisabeth Liif, Ulrika Sydberg
*en suppleant Hdkan Edbom

*tv6 revisorer AxelThunell Lars Olov Angerfors
en revisorsuppleant Kjell Blomqvist
* tv6 personer skall ingi ivalberedningen Rigmor Bengtsson, Jan Erik Persson
Med ovanstiende numerdr i styrelsen har ordfdrande utslagsr6st vid lika rostetal.
Eftersom det enligt forutsdttningarna f6r en Ekonomisk Forening krdvs tv6

stdmmor for att fatta beslut om fordndrad numerdr

pi

varandra f6ljande

/ stadgar fdr en styrelse.

Mdtet beslutade att "inriktningsbeslutet" frin 6rsmiitetL70521, med ovanstdende personer
styrelsen skall gdlla. Alltse en stadgedndring ndr det gdller styrelsens sammansdttning.

$

6.

ev. investeringar i kylfirys och elarmatur iaffdren.
Nya offerter finns

for byte av kyl / frys och elarmatur och Erik Roos erbjod sig att slutfora

genomfdrandet.
Ev

miste begdran om ett kortfristigt

16n

goras till nSgon av byns foreningar.

Linsell 20t7-10-01

fr),,ro

#,tt(::

Sekreterare Seppo Kakko

Justeras:

Azm
AxelThunell

Ordforande Erik Roos

i

Protokollvid Linsellbygdens Ekonomiska Fiirenings extra medlemsmiite 171001.

g 1a.6ppnande.

Styrelseordfdrande Erik Roos hdlsade m6tesdeltagarna vdlkomna och forklarade mdtet 6ppnat.

$ 1b. Vala av presidium.

Ordfdrande: Erik Roos
Sekreterare: Seppo Kakko
Protokol ljusterare: Axel Th u nell

$ 2. Faststillande av riistlf,ngd.

Beslutades att namnlistan fungerar som r6stldngd. (Bil. 1)

5 3. Frdga om kallelsen ordning

till stdmman skett stadgeenligt.

Skriftlig kallelse till medlemmarna skickades per post, annonserades p6 Linsells livs anslagstavla
och

pi

Linsells hemsida i b6rjan av v. 38.

Arsm6tet godkdnde kallelsens ordning.

5 4. Redovisning

frln

arbetsgruppen gdllande affdrens framtid.

Erik och Seppo informerade om alternativen arbetsgruppen presenterade under motet.

Arsmotet beslutade enligt arbetsgruppens fdrslag. Aff5ren arrenderas ut i f6rsta hand under en
treirsperiod med mdjlighet for arrendatorn att ddrefter ha "fortur" pi att forlSnga avtalet. I
avtalet framgtr iven att arrendatorn har m6jlighet under avtalsperioden att med 6 m6naders
framforh6llning sdga upp avtalet. Samspel och kostnader mellan arrendator och LEF framg6r i
upprdttat arrendeavtal. Om det mot formodan skulle uppst6 problem som medfor att
arrendatorn vill dra sig ur avtalet f6re oktober minads utgdng 20L7 ldges affiren och
Linsellbygdens Ekonomiska forening ner.

a

